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  LIEDERENBLAD 
Zondag 21 augustus 2022 
Avonddienst Visnet 
Voorganger Ds. G.J. Roest 
Organist: Anton 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
OTH. 209 
Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 
 
Genade en vrede 
van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons. 
Halleluja, halleluja, amen! 
 
Votum en groet 
 
Gebed 
 
Psalm 121 :1 en 2 (NB) 
1.Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan,/ waar komt mijn hulp 
vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here,die 
dit alles heeft geschapen. Mij herder zal niet slapen.  
 
2.Uw wankle voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet;/uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen,/Israëls wachter 
wezen. 
 
Gebed  
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
OTH. 327 (Machtig God, sterke Rots). 
1.Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 

  
2.Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 

  
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
 Gebed  
 

Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing Psalm 121  
Spreuken 4 :20-27 
en Filippenzen 4 :1-9 

 
 Psalm 25 :2,5 en 10 (OB) 
 2.HEER', ai, maak mij Uwe wegen,  
    Door Uw woord en Geest bekend;  
    Leer mij, hoe die zijn gelegen,  
    En waarheen G' Uw treden wendt,  
    Leid mij in Uw waarheid, leer  
    IJv'rig mij Uw wet betrachten.  
    Want Gij zijt mijn heil, o HEER',  
    'k Blijf U al den dag verwachten.  
 
:  5.Lout're goedheid, liefdekoorden,  
    Waarheid zijn des HEEREN paân  
    Hun, die Zijn verbond en woorden,  
    Als hun schatten, gadeslaan,  
    Wil mij, Uwen Naam ter eer,  
    Al mijn euveldaân vergeven!  
    Ik heb tegen U, o HEER',  
    Zwaar en menigmaal misdreven.  
 
 10.Hoed mijn ziel,en red z' uit noden,  
    Maak mij niet beschaamd, o HEER'; 
    Want ik kom tot U gevloden.  
    Laat d' oprechtheid meer en meer,  
    Met de vroomheid, mij behoên.  
    'k Wacht op U in mijn ellenden,  
    Laat Uw hand, in tegenspoên,  
    Israël verlossing zenden. 

 
Preek :  
 

 OTH.191 (Ik bouw op U) 
1.Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga 
ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
  
2.Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens weer 
moet ik uw kracht verstaan. 
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  LIEDERENBLAD 
Toch rijst in mij 
een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Toch rijst in mij 
een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

  
3.Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, 
de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Psalm 121 :3 en 4 (NB) 
De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht/houdt Hij voor u de wacht. 
uw schaduw aan uw rechterhand; 
de zon zal u niet ¶schaden,/ 
de maan doet niets ten kwade. 
 
4.De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed,/Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren,/in eeuwigheid bewaren. 
 
Zegen  

 
  
  


